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Cetal van de dag LUMC onderzoekt
de Katwiikse ziekte
LeÍden ¡l Neu¡ologe Marieke rWer-

mer van het LUMC g¿rat met een
subsidie van de Hartstichting on-
derzoek doen naar de Katwijkse
zielrte. Patiënten met deze erfelijke
afivijking kunnen onverwachts een
hersenbloeding krijgen, maar de
ziekte verloopt bij de patiënten heel
versdrillend. IMermer krij gÉ 533.ooo
euro omuit te ;oeken wat nu precies

zo'n bloeding opwekt

Theatercollege van
Jos van den Broek
Leiden {¡ Hoogleraar wetensctraps-
communicatie en Bekende Leide-
naarlos van den Broek geeft op zon-
dag tz februari in de Leidse Sdrouw-
burg een the¿tercollege. samen met
het publiek en theatermakers Jen-
nefer Verbeek en Danny Molenaar
geeft hij in de sdrouwburg een
'knalfeesC ter gelegenheid van zijn
66ste verjaardaþ.
http://tínyurl.com/hrs6h mz
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knieën en heupen kwamen onder
Ghanese ouderen nauwelijlçs voor.
Zij badden in vergeliiking met
Nederlanders veel lichaamsbewe.
ging, gezonde voeding, een særk
sociaal netwerk, een goede nacht-
nr,st en weinig stress. Zé hadden
een BMI van gemiddeld 18,6. Ne-
derlandse ouderen scoren z.dnz6
procent ,,In dorpen in Ghana zijn
geen supermarkten metMers€n en
Snickers. Het valt niet mee e¡ dik
te worden van voedsel uitje eigen
moestuin. Zeker niet als je veel
beweegt tijdens het zelf verbouwen
ervan."

De collegereeks Gezond en gelukkig
'oud worden'gaat op 7 maart r¡an

start. De colleges zijn op dinsdagoch-
tend van to.oo tot n 45 uur. Kosten
zZ5,-. Meer informatie en aanmelden:
www. leydenacaderny.n I /col legereeks.

WlfredSl¡nens

lc¡&n * Itretklimaqtwarmtop en
dat heeft ook gevolgen in het
hooggleberglte. Klimaatonderzoe-
kers en ecologen verwachten dat de
boomgrens zal sqigen; in sommige
delen van de werel4 zoals ln Scan-
dinâvië, æbeu¡t dat al. Toå is er
over de effæten van klimaatweran-
deringin debergen nog rn:ur
weinigbekend.
Ecoloog Elle¡i Ciera¿d van het
Cenûrum voor Milieuweænscha¡
penlæiden (CML) is lid van een
inærnationaal term van vüftien
onderzoekers dat onderzoekt wat
klimaatsverandering doet met de
boomgrens. Ze bestudeerden de
boomgrens in zeven gebergten in
gematigde streken: de Southern
.{lps in Nieuw-Zeeland, de Europe
seAlpen, de SnowyMounains in
Australië, de Andes in Chileens
Patâgonië, de Rod<yMounains in
de Amerikaanse st¿et Colorado en
in British Columbia in Canada, en
het Taisetsugebergte op het eiland
Hokkaido inJapan.

Opmarcheren

Tot nu toq'zegt Cieraa4 hadden
ecologen alleen een hypothese over
de waagwater met de boomgrens
gebeurt als het klimaag sPlr¿rmt.
Ze gingenervanuit dat alles lang-
zaammaet zeker zou opmarche-
ren: de loofbossen op de lager
gelegen flanken, de naaldbossen
daarboven en de struiken enkrui-
den dáár weerboven In achtig;
jaar zouden alle klirnaetffi zo
3oo meterkunnen opschuiven. Dat
idee is zorgelijk genoeg, zegtCie.
raad, want er zit letterlijk een
bovengrens ran.,JrIa verloop vaû
tijd worden de hoogst levende
soorten de berg af gedrukt"
Cieraad deed het onderzoek in de
Souttrern Alps in Nieuw-Zeeland.
HeÉ is, net als onze Europese A1-
pen, een jong gebergÍe met Mount
Cook als hoogs te ber g (37 z4 meter).
Daar houd.t de overeenkomst op;
de natuu¡ heeft vôor Eufopeanen
niets vertrouwds. In de dalen en op
de flanken domineert'slechts één
boomsoort, de bergbeuk (Nothofa-
gus cliffortioides). Deze altijd-
gfoene' dik 6s¡ ¡65 begroeide

Regionaall

Leldsc

bomen met kleine blaadjes vonnen
er uitgestrekte, dichte þrookjes-
bossen', zegt Cienzd. oorspronke-
lijk wemelden ze van loopvogels,
als kiwi's en kakaþo's (groene loop
papegaaien), hagedissen, wande-
lende takken, weta's (een soort
enorme krekels) en andere insec-
ten, maar door de introductie van
muizen, ratten, katt€n en hermelij-
nen is de oorspronkeläke fauna
min of meer uitgeroeid. Het is er
dus doodstil.
Ook in de Southern Alps stijgf de
temperafilú, maar de bergbeuk
profiteert daar niet van. Hij is
namelijk een edrte bosboom, die
niet gelsoleerd ka¡ lev en,,Zazilin-
gen van de bergbeukkomenboven
de oude boomgrens niet op", zegt
Cieraad. In plaats daarvan koloni-
seert de uit Amerika geimporæer-
de d¡aaiden (Pinus contora) de
vrijkomende ruimte.,,De Nieuw-
Zeelanders debatteren volop over
devraaghoeze hier mee moeten
omgean. Is zo'n exoot een verrij-
king van de natuur? Of moet de
draaitlen juist worden uitgeroeid?"

Fosfôr

Niet alleen de temperatuurbepaalt
de hoogte van de boomgxens, ook
de aanwezigheid van voedingsstof-
fen in de bodemspeelt een rol.
Bomen hebben stikstof en fosfor
nodig om te groeien Door kli-
maatsverandering veranderen de
concentratie en de verhouding van
voedingsstoffen in de bodem en de
planten. ,,Door opwarming komt
meer stikstof besdrikbaar voor
plantengroei, terwijl fosfor op een
andere, veel slechter voorspelbare
manier reageert op hogefe tempe.
raturen." Dat maakt het beeld
gecompliceerd , z.ql Cieraed. ,Ílet
is dus niet zo dat'alles omhoog
gaef,z.oals de hypothese tot nu toe
luidde - sommige soorten profite-
ren, andere nied' Plantensoorten
verdw[inen zelden; het is eerder
waarschijnlük dat de de samenstel-
lingvan de vegeade verandert.
14r¿¿¡ semmige soorten gaan domi-
neren, verdwijnen andere naar de
rnffge. Het ecosysæem in de ber-
gen wordt wel kwetsbaarder, zegf
Cieraad. ,,À4aar het verhaal is niet
alleen somber."

Eersteiaars bij Hogeschool Leiden
De school trok vorig jaar een recordaantal eerstejaars, ro procent meer dan

het collegejaar 2ot4-15. Dat meldt het Hoger Onderwijs Persbureau. ln
totaal telt de Hogeschool Leiden nu ruim ro.ooo studenten.

Klimaatverandering
verandert boomgrens

lziektes. Daar komen we steeds meer achteri'

llg oud worden
r niet hóe'

zonder oud feworden. ÌvI.e^rzÊ,
doen het nie¿ De helftvan de ou-
deren heeftovergewicht- Veel men-
sen weten \rel wát z.e moeten doen,
maar niet hríe. Daa¡ willen we
verandering in brengen", zegtYan
Bodegom.

Routine

Het gaat dan vooral om verande'
ringen in de dageliikse routine.
.Veel dingen doeje automatisch. Je
gaat naar kantoor, zitdaar ile hele
dag neemt bij de lunch een beker
melk en eet netjes je bord læg. Veel
mensen willen afrallen, ma¿rdi-
eten heeft vaak geen zin. De.tage.
lijlse routine moet anders, dan
kun je blijvend gezond ouderwor-
den.'In plaats van met de âuto op
de fiets naar werþ een sta-bureau
en het gebruik van kleinere bor-
den, zün slecbts een paar'sinpele

aanpassingen, zegt van Bodegom.
In de colleges komt ook zijn onder-
zoek in Ghana aan bod. Hij onder-
zochthoe mensendaar ouder wor-
den. Verrassend gezond, bleek.
,,Mens€n vroegenwa¿rom ïre vef-
oudering inAfrika gingen onder-
zoeken Daar worden mensen toch
helemaal niet ou{ was de ged¿ch-
te." De levensverwachting ligt in
Gham inderdaad een stuk lager
dan hier, naar dzt is slechts een
gemiddelde, zegt de wetenschap-
per.,,De kindersærfte is heel hoog,
maar er zijn genoçg mensen die
wel oud worden."

Diabetes
Hii vergeleek de gezondheid van
tachtigiarige Ghanezen met die
van Nederlanders van dezelfde
leeftiid. Diabetes type z, hârt- en
v aaØiekten' maat ook versleten
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De Southern Alps met een begroellng van bergbeuken. Foro ELLEN cTERAAD -


